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Tilta ES-T20-B-V
Advanced Kit Klatka do
Sony FX6
Cena brutto

1 389,00 zł

Cena netto

1 129,27 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Tilta

Opis produktu
Kompletny zestaw dla kamery Sony, zawierający baseplate, płytkę Top Cheese Plate z mocowaniami rurek 15mm, a także zintegrowany adapter
umożliwiający zasilanie samej kamery jak i akcesoriów za pomocą akumulatora V-lock.

Baseplate TIlta ES-T20-QRBP dedykowany do kamery Sony FX6 jest zgodny standardem LWS 15mm i pozwala na bezpośredni montaż dwóch
rurek. Za ich pomocą dołączysz do kamery follow ofcus, matte box i inne akcesoria wymagające rod supportu.
Dwie rozety ARRI z gwintem M6 umożliwiają bezpośredni montaż origowania lub gripów, dzięki czemu w łatwy sposób zbudujesz rig naramienny
lub dodasz niezbędne akcesoria.
Zintegrowana podpórka do obiektywów i adapterów bagnetowych pozwala na ustabilizowanie całego zestawu, co jest istotne zwłaszcza w
trakcie pracy z ciężką optyką filmową i systemami kontroli ostrości follow Focus.
Baseplate może zostać zamontowany bezpośrednio na statywie dzięki znajdującym się na jego spodzie otworom gwintowanym 1/4" i 3/8”, a
także za pośrednictwem łyżwy Tilta lub ARRI (niezbędne są dodatkowe akcesoria).

Adapter zasilający Tilta ES-T20-BTP-V Battery Plate Sony FX6 współpracuje z pojemnymi akumulatorami V-lock i łączy w sobie kilka
funkcji. Montowany bezpośrednio w gnieździe oryginalnego akumulatora BP-U tworzy wydajny, zintegrowany system zasilania kamery, a także
dodatkowych akcesoriów. Możesz go wykorzystać do pracy np. z bezprzewodowymi follow focus, systemami wizji bezprzewodowej, rekorderami
i innymi akcesoriami. Do Twojej dyspozycji znajdują się 4 wyjścia zasilające:

2 x D-tap 14.8V
1 x LEMO 2-pin 14.8V
1 x USB

Górna płytka serowa Tilta ES-T20-MTP Multi Functional Top Plate Sony FX6 została wyposażona w otwory gwintowane 1/4" i 3/8” (z
pinami ARRI) do montażu dodatkowych akcesoriów. Dwa mocowania rurek 15mm umożliwiają budowę kompaktowego set-up’u bez użycia
baseplate i zamontowanie np. silnika follow focus lub innych akcesoriów na górze kamery.
Za pomocą Top Plate zamontujesz także opcjonalny, regulowany uchwyt Tilta ES-T20-TH2 Adjustable Top Handle for Sony FX6/FX3, który
pozwala na pracę z kamerą w pionie.
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Top Plate jest kompatybilny zarówno z oryginalnym uchwytem górnym Sony FX6 jak i rączkami Tilta przeznaczonymi dla tej kamery.
Wspornik Side arm Tilta ES-T20-SA tworzy sztywne połączenie pomiędzy Top Plate i baseplate, zwiększając stabilność całego zestawu
podczas dynamicznych ujęć. Element ten zapewnia także dodatkowe punkty montażowe 1/4", 3/8” z pinami ARRI i zimną stopkę dla akcesoriów
oraz gwarantuje jeszcze lepszą ochronę kamery.
Dodatkowy wspornik ES-T20-WVM pomoże w wygodnym zamontowaniu takich akcesoriów jak nadajnik do systemu transmisji wizji
bezprzewodowej lub rekordera audio za pomocą dołączonej śruby 1/4".

Zawartość zestawu:
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baseplate ES-T20-QRBP Quick Release Baseplate Sony FX6
górna płytka serowa ES-T20-MTP Multi-Functional Top Plate Sony FX6
wspornik ES-T20-SA Side Arm dla Sony FX6
adapter zasilający ES-T20-BTP-V Battery Plate V-mount Sony FX6
wspornik montażowy dla nadajnika wizji bezprzewodowej ES-T20-WVM Wireless Video Mounting Bracket Sony FX6
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